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THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY NĂM 2017 

 

Quý Cha và toàn thể Anh Chị Em thuộc đại gia đình Giáo phận Vinh rất thân mến,  

Bước vào Mùa Chay thánh, tôi gửi tới quý Cha và Anh Chị Em lời cầu chúc bình an; đồng thời cầu xin Chúa 

ban cho mỗi người thật nhiều ân sủng trong suốt mùa hồng phúc này.  

1. Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhớ mọi tín hữu rằng: “Mùa 

Chay là mùa thuận lợi để đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô, Đấng đang sống trong Lời 

của Người, trong các Bí tích và nơi người thân cận của chúng ta”. Để cụ thể hóa ý tưởng của Đức Thánh 

Cha, suốt Mùa Chay thánh năm 2017 và cả sau đó nữa, tôi tha thiết mời gọi quý Cha và Anh Chị Em hãy 

quan tâm săn sóc các gia đình, theo định hướng của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. 

2. Trong Thư Chung gửi cộng đồng Dân Chúa sau Đại hội lần thứ XIII (tháng 10 năm 2016), Hội Đồng 

Giám mục Việt Nam đã chọn Mục Vụ Gia Đình làm chủ đề mục vụ cho Giáo hội tại Việt Nam trong ba 

năm (2016-2019) và đề nghị tiến hành theo các bước như sau: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống 

hôn nhân (2016-2017), đồng hành với các gia đình trẻ (2017-2018), đồng hành với những gia đình gặp 

khó khăn (2018-2019). 

3. Xét thấy rằng, trong Giáo phận Vinh, chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, đồng hành 

với các gia đình trẻ và các gia đình gặp khó khăn là những việc cấp bách, nên tôi đề nghị các giáo xứ tiến 

hành mục vụ song song cho cả ba đối tượng trên, trong suốt ba năm. 

4. Một cách đặc biệt, trong Mùa Chay năm 2017 này, tôi kêu gọi các giáo xứ chú tâm đồng hành với các 

gia đình trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn. 

a/ Đồng hành với các gia đình trẻ bằng cách tổ chức các buổi học hỏi, đào sâu giáo huấn của Giáo hội về 

gia đình qua các văn kiện: Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu do Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành 

ngày 08/04/2016 và Tâm Thư Gửi Các Gia Đình của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, ban hành ngày 

20/11/2016. Ngoài ra, trong mức độ cho phép, mỗi giáo hạt, giáo xứ hãy cộng tác với Ban Giáo dân & 

Gia đình giáo phận tổ chức những khóa học, hội thảo dành cho những người đã lập gia đình. 

b/ Đồng hành với những người đang gặp khó khăn về đời sống hôn nhân gia đình, như: ly thân, ly dị, đổ 

vỡ bằng việc gặp gỡ, động viên, khích lệ họ với tâm tình thấu hiểu và cảm thông; giúp đỡ họ sống và giữ 

vững đức tin. Mỗi giáo xứ làm bản thống kê những gia đình đang gặp khó khăn này và gửi số liệu về cho 

Tòa Giám mục trước Chúa Nhật IV Mùa Chay, ngày 26/3/2017. 

Tôi dự định sẽ tổ chức một ngày tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn về đời sống hôn nhân gia 

đình vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, ngày 23/4/2017, tại ba địa điểm: Xã Đoài (Nghệ An), Văn 

Hạnh (Hà Tĩnh) và Hướng Phương (Quảng Bình). 

Mùa Chay là mùa thuận lợi để củng cố đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh hoá như: ăn 

chay, cầu nguyện và bố thí. Xin Anh Chị Em dâng nhiều việc lành, hy sinh để cầu nguyện cho các gia 

đình, nhất là các gia đình đang gặp khủng hoảng. 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban dồi dào ân sủng cho Anh Chị Em trong Mùa Chay thánh này. 

Xin Anh Chị Em cũng cầu nguyện cho Giáo phận và cho tôi nữa. 

 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH                                   

                            

 

 

 

 

   Phaolô Nguyễn Thái Hợp 


